
การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 โครงสรางของ Web-based ซื้อขายแลกเปลี่ยนเพชร 
ในโซอุปทานของประเทศไทย 

 

ผกาวรรณ ศภุสัญญา1∗, ดวงพรรณ กริชชาญชัย2 
1บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 73170 

โทร 0-2431-0895 E-mail ∗ n_comely@hotmail.com 
2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 73170 

โทร 0-2889-2138 โทรสาร 0-2441-9731 E-mail egdkc@mahidol.ac.th 
 
บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงการพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
เครื่องประดับเพชร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการศึกษาปญหาท่ีเกิดขึ้นในโซอุปทานเพชรของประเทศ
ไทยและนําไปสูกระบวนการจัดสรางระบบตลาดออนไลน (E-marketplace) สําหรับการบริหารจัดการโซ
อุปทานเพชรไทยในกลุมผูซื้อและผูขายเพชรและเครื่องประดับเพชรทั้งระบบ โดยวิธีการศึกษาเริ่มจาก 1) 
สํารวจปญหาและปจจัยท่ีมีผลตอการเพ่ิมศักยภาพของโซอุปทานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพชร 2)  
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหปญหา 3 ) ศึกษาความเปนไปไดในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ออกแบบ
โครงสรางระบบตลาดออนไลนของกลุมผูคาเพชร โดยผลการวิจัยพบวาภายในระบบตลาดออนไลนจําเปน
จะตองประกอบไปดวยฟงกชั่นท้ังหมด 8 ระบบ คือ e-Sourcing, e-Kimberley Process(KP), e-Finance,  
e-Purchasing, e-Marketing, e-Catalog, e-Profile และ e-Information เปนผลใหเกิดการเชื่อมโยง
ทางดานการบริหารจัดการขอมูลท่ีสัมพันธกันทั่วท้ังระบบ สามารถใชเปนศูนยกลางของฐานขอมูล ในดานการ
ติดตอคาขายแลกเปล่ียนสินคาเพชรและยังเปนหนทางหรือเปนสวนหน่ึงของเครื่องมือท่ีจะนําไปสูการสราง / 
พัฒนาตลาดซื้อขายใหประเทศไทยในการเปนศูนยกลางทางการคาเพชรโลกไดตอไปในอนาคต 
 
คําสําคัญ:  โซอุปทานเพชร; e-marketplace; ระบบตลาดออนไลน; เครื่องประดับเพชร 
 
1. บทนํา 

เพชรและเคร่ืองประดับเพชร เปนสินคาสงออกสําคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะเพชรท่ีเจียระไนแลว
มีมูลคาการสงออกประมาณรอยละ 70 ของมูลคาสงออกเพชรโดยรวม [5] แตดวยเหตุท่ีประเทศไทย ยังขาด
แคลนวัตถุดิบเพชร ทําใหตองนําเขาจากตางประเทศแทบท้ังส้ิน โดยเพชรท่ีนําเขามาสวนใหญมักเปนเพชร
กอน รวมถึงการนําเพชรท่ีเจียระไนแลวมาผลิตเปนเคร่ืองประดับเพชรสําหรับบริโภคภายในประเทศและ
สงออกไปจําหนายตางประเทศอีกดวย ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากประเทศไทยยังขาดการเชื่อมโยงขอมูลของ
อุตสาหกรรมเพชร เนื่องจากบริษัทเจียระไนเพชรสวนใหญเปนบริษัทตางชาติหรือบริษัทท่ีรวมทุนกับตางชาติ
เกือบทุกบริษัท ทําใหรอยละ 90 ของเพชรที่เจียระไนแลวสงออกไปยังตางประเทศ สงผลกระทบใหการเพ่ิม
มูลคาของเครื่องประดับเพชรของไทยเกิดอยูท่ีตางประเทศเปนสวนใหญ  
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 ในงานวิจัยนี้จะมุงเนนถึงการปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเพชรเพ่ือสราง

ศักยภาพในการแขงขันในอุตสาหกรรมเพชรไทย โดยมุงเนนระบบการบริหารจัดการโซอุปทาน การเชื่อมโยง
ของอุตสาหกรรมตั้งแตตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําเขาดวยกัน ทําใหเกิดจุดแข็งของอุตสาหกรรมจากการผลิต
ท้ังระบบ ซึ่งจะสงผลใหอุตสาหกรรมเพชรไทยสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว และ
ตรงตามความตองการของลูกคามากขึ้น รวมท้ังมีตนทุนในดานการดําเนินงานที่ต่ําลง ซึ่งจําเปนจะตองพัฒนา
โซอุปทานของเพชรในด านของการเชื่ อมโยงโซอุปทานท้ังระบบเข ากับระบบตลาดออนไลน 
(e-marketplace) ของกลุมผูคาเพชรผานอินเตอรเน็ต และสรางเครือขาย (Networking) เพ่ือรวมมือชวยเหลือ
กัน ท้ังนี้ สามารถนําไปสูการบรรลุถึงวิสัยทัศนในการที่ไทยเปนศูนยกลางการซ้ือขายแลกเปล่ียนเพชรใน
ระดับภูมิภาคไดตอไปในอนาคต 
 
2. วิธีการวิจัย 

ขอบเขตในงานวิจัยครั้งนี้เปนการเพ่ิมขีดความสามารถ โดยมุงเนนท่ีการศึกษาถึงปญหาการเชื่อมโยง
โซอุปทานเคร่ืองประดับเพชรในประเทศไทยเพื่อนํามาจัดสรางระบบตลาดออนไลนในกลุมผูคาของ
อุตสาหกรรมเพชรไปสูอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย ซึ่งขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในการวิเคราะหนั้นไดมาจากการ
สัมภาษณผูประกอบการภายในอุตสาหกรรมเครื่องประดับในสถานท่ีจริงเพ่ือนํามาออกแบบและจัดสรางระบบ 
โดยขั้นตอนการดําเนินการจะมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี ้

2.1 ศึกษาปญหาและวิเคราะหระบบโซอุปทานการซื้อขายแลกเปล่ียนเพชรของไทย  
เปนการศึกษาถึงขอมูลเบ้ืองตนถึงโครงสรางระบบโซอุปทาน [2] รวมถึงขอมูลขาวสารและความรู

ท่ัวไปเกี่ยวกับเพชร การจัดการโซอุปทานเพชร  กระบวนการดําเนินกิจกรรมซื้อขายแลกเปล่ียนเพชรของไทย 
การศึกษาถึงการทํางานของระบบ e-Marketplace   ตลอดจนระบบการคาอิเล็กทรอนิกสของอุตสาหกรรม 
เพ่ือใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบและความเชื่อมโยงกันของโครงสรางอุตสาหกรรม  และวิเคราะห
สถานภาพของอุตสาหกรรมเพชรไทยดานการผลิต การบริโภค การนําเขา การสงออก ชองทางการตลาด 
แนวโนมของตลาด และอุปสงค/อุปทาน 
 2.2 ศึกษาความเปนไปไดในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมเพชร 

เปนขั้นตอนในการพิจารณาถึงความเปนไปไดของระบบใหมท่ีนําเสนอสารสนเทศไดอยางถูกตอง และ
ตรงตามความตองการของผูใชการคํานึงทัศนคติของผูใช หรือการรวบรวมทักษะของผูใชกับระบบงานใหมท่ี
ไดรับการปรับเปล่ียนโครงสรางไปจากเดิมวาเปนท่ียอมรับหรือไม ซึ่งจะมุงไปท่ีดานผลผลิต (Productivity) 
ดานความแตกตาง (Differentiation) และดานการจัดการ (Management) การเก็บรวบรวมขอมูลและความ
ตองการของผูใชระบบ (User requirement) [1] 
 2.3 วิเคราะหขอมูล / ระบบ (Analyze system) 

เปนการศึกษาถึงในระบบงานปจจุบันเพ่ือนํามาพัฒนาแนวคิดสําหรับระบบใหม โดยมีวัตถุประสงค
หลักคือจะตองศึกษาและทําความเขาใจในความตองการ โดยใชแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณเพ่ือใหไดถึง
ขอมูลความตองการท่ีแทจริง ท่ีเรียกวา การรวบรวมความตองการ (Requirements Gathering) ซึ่งเปนสวน
พ้ืนฐานของการวิเคราะห ซึ่งนําไปสูขั้นตอนการดําเนินวิเคราะหระบบในเชิงลึกตอไป เชน การนําขอกําหนด
มาพัฒนาเปนความตองการของระบบใหม โดยการสรางแบบจําลองกระบวนการของระบบดวยการวาด
แผนภาพกระแสขอมูล [1] (Data Flow Diagram :DFD),การ สราง Use case Diagram จาก problem 
domain  หรือการสราง Design Class Diagram จาก Domain Class Diagram เปนตน 
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  2.4 ออกแบบโครงสรางตลาดออนไลนตนแบบของกลุมผูคาเพชร 
เปนขั้นตอนในการออกแบบทางดานสถาปตยกรรมระบบ (Architecture Design) [3] ท่ีของเกี่ยวกับ

อุปกรณฮารดแวรหรือ ซอฟแวรหรือเครือขายและการออกแบบรายงาน (Output Design) ตาง ๆ โดยใชการ
ออกแบบผังงานระบบ (System Flowchart) ท่ีแสดงถึงรูปแบบของฐานขอมูล รูปแบบเอาตพุต ออกแบบ
อินพุตหรือการออกแบบโปรแกรม  
 
3. กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพชร 
 3.1 ศึกษาและวิเคราะหระบบโซอุปทานการซื้อขายแลกเปล่ียนเพชรของไทย  

จากการสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของในอุตสาหกรรมเพชรพบวา โครงสรางโซอุปทานของอุตสาหกรรมเพชร 
ตนน้ํา คือ ผูนําเขาเพชรกอน และผูนําเขาเพชรเจียระไนเพ่ือสงมอบใหโรงเจียระไนเพชรภายในประเทศไทย
เปนผูผลิต ปลายน้ํา คือ ตลาดภายในประเทศ ตลาดตางประเทศซึ่งรวมถึงผูนําเขาเพชรกอน และผูผลิต
เครื่องประดับในประเทศไทยเพื่อนําไปประกอบตัวเรือน โดยแสดงในรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: โครงสรางของอุตสาหกรรมเพชร 
  

จากรูปท่ี 1 พบวากระบวนการในการนําเพชรที่เจียระไนแลวเขาสูผูผลิตเคร่ืองประดับนั้นสามารถ
นําเขามาได 3 ทาง คือ 1) จากพอคาคนกลางเปนผูนําเขามาโดยรับเพชรท่ีเจียระไนแลวจากตลาด
ตางประเทศ 2) โรงงานเจียระไนเพชรที่รับวัตถุดิบเพชรกอนจากตางประเทศเพ่ือมาเจียระไนเอง 3) ลูกคาเปน
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 ผูส่ังซื้อจากโรงงานเจียระไนโดยตรงเพื่อสงใหแกผูผลิตเครื่องประดับ และการกระจายสินคาของผูผลิต
เครื่องประดับจะนําสงไปยังผูคาและผูสงออกไปยังตลาดตางประเทศอีกทอดหน่ึง 

ซึ่งหลังจากผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงโครงสรางของอุตสาหกรรมเพชรแลวก็จะดําเนินการศึกษาถึง 
โครงสรางโซอุปทานของอุตสาหกรรมเพชรและกิจกรรมทางโลจิสติกสเพ่ือดูความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นภายใน
ระบบพรอมกับกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นดังรายละเอียดรูปท่ี 2 
 

รูปท่ี 2: โครงสรางโซอุปทานของอุตสาหกรรมเพชร 
 

จากรูปท่ี 2 จะดําเนินการศึกษาถึงโครงสรางโซอุปทานของอุตสาหกรรมเพชรและเครื่องประดับแทจาก
กระบวนการตนน้ํา จนถึง กระบวนการปลายน้ํา ซึ่งแตละขั้นตอนก็จะแสดงถึงกิจกรรมในโลจิสติกส (Logistics 
Activity) ซึ่งในกระบวนการตนน้ํา คือ การนําวัตถุดิบเขาจากตางประเทศโดย De beers หรือพอคาคนกลาง 
ไปยังกระบวนการกลางน้ํา คือ การแปรรูปเพชรกอนเปนเพชรเจียระไนแลว ซึ่งถาเปนในสวนผูท่ีรับจางผลิต 
(OEM) สวนใหญจะถูกสงกลับไปยังพอคาคนกลาง (อาจถือวาเปนบริษัทผูจางผลิต) และเพชรเกรดระดับสูง 
90% จะถูกสงออกไปยังตลาดตางประเทศ เพชรเกรดระดับปานกลาง – ลาง 5% - 10% จะถูกสงไปขายใหกับ
พอคาคนกลางภายในประเทศ เชน พอคาเพชรภายในประเทศ รานขายสงและรานขายปลีก อาจสงตอไปยัง
โรงงานเครื่องประดับหรือนักทองเท่ียวไดตอไป 
 3.2 ศึกษาความเปนไปไดในดานการปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาถึงโครงสรางของอุตสาหกรรมเพชรและโซอุปทานเพชรนั้นประกอบการเก็บขอมูลเชิง
สัมภาษณจากผูประกอบการที่เกี่ยวของภายในอุตสาหกรรมทําใหทราบถึงปญหาและสาเหตุของปญหาท่ี
เกิดขึ้น ทางผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาถึงความเปนไปไดในดานการปฏิบัติงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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 ในอุตสาหกรรมเพชรโดยไดนําเสนอถึง IT Function และความเปนไปไดดานการปฏิบัติงานท่ีนํามาใชในการ
แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในระบบ ดังรายละเอียดตารางที่ 1 
 
ตารางที่1: การศึกษาความเปนไปไดในดานการปฏิบัติงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมเพชร 

ปญหา สาเหตุ 
IT Function / ความเปนไปไดดานการ

ปฏิบัติงาน 

1. ขาดแหลงวัตถุดิบ
เพชรกอน 

- ประเทศไทยขาดแหลงวัตถุดิบเพชรกอน เน่ืองจาก
ขอจํากัดดานการเงินของผูประกอบการ ทําใหไมได
ถูกรับเลือกเปน Sight Holder ของ De Beers ดวย
เหตุน้ีผูประกอบการ จึงจําเปนตองสืบคนแหลง
วัตถุดิบจากตลาดเปด (Open-Market)  
- เน่ืองจากตนทุนแรงงานสูง จึงแขงขันไดยากเม่ือ
เทียบกับประเทศเพื่อนบาน 
- ประเทศไทยยังไมเปนศูนยกลางของการคาและ
การเจียระไนอยางแทจริง ผูขายวัตถุดิบจึงละเลย
ความสําคัญในการเขามาลงทุนในประเทศไทย 

e-Sourcing 
- การสรางฐานขอมูลแหลงวัตถุดิบจาก
ผูประกอบการ / ฐานขอมูลรายชื่อ 
- เชื่อมโยงกับฐานขอมูล/แหลงขอมูลสําหรับ
สืบคนแหลงวัตถุดิบท่ีสําคัญ 
- ผูใชสามารถ Add ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติมได 
- ผูใชจําเปนตองดําเนินการ Login เปน
สมาชิก จึงจะไดรับสิทธิ์ในการใชได 

2. ขาดการเช่ือมโยง
ขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐใน 
Kimberley Process 
(KP) 

- ผูประกอบการไมทราบการไหลของขอมูลใน KP 
ผูประกอบการจึงไมทราบสถานะในการนําเขา
วัตถุดิบเพชรกอน 
- ความผิดพลาดในการดําเนินงานดานระบบ
เอกสาร ทําใหเกิดความลาชาภายใน 

e-Kimberley Process 
- ออกแบบการไหลของขอมูลใน KP พรอมทั้ง
ระบุสถานะในการนําเขาวัตถุดิบเพชรกอน 
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ
เชน สํานักงานตรวจสินคาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  

3. ขาดประสิทธิภาพ
การทําธุรกรรม
การเงิน และขาด
แหลงเงินกู (GEM 
BANK) ในผู
เจียระไนและผู
ประกอบ
เคร่ืองประดับ 
 

- ประเทศไทยขาดระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ดานการเงิน เน่ืองจากขาดคนกลางจัดการดาน
การเงิน ในการรับเงินจากลูกคาผานคนกลางไปสู
ผูประกอบการ  
- มีตัวกลางในการจัดการระบบทางดานการเงิน
ใหแก User 
- ขาดผูดูแลระบบที่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
คาใชจายในการดูแลระบบคอนขางสูง 
- ระบบจําเปนตองการความปลอดภัยในการใชงาน 
- Gem Bank ยังไมเปนมีระบบการดําเนินงานที่
ชัดเจน และขาดผูใหการสนับสนุน 
 

e-Finance 
- มีการดําเนินการทางธุรกรรมดานการเงิน
ผานระบบ Teller Payment ของธนาคารที่เขา
รวมระบบ  
- มีการใหบริการผานทางธนาคารตางๆ
ออนไลนเชน KTB online, SCB,BB,KB และ
บริการ Tele Banking 
- มีการรวบรวม สรางระบบฐานขอมูลและ
วิ เคราะหขอมูลตาง  ๆ  ที่ สําคัญทางดาน
การเงิน / มาตรการทางดานการเงิน 
- แนะนําแหลงขอมูลทางดานการเงินที่สําคัญ
อื่ น  เชน  ศูนย ข อ มูลแนะแนวครบวงจร 
website ของสถาบันการเงินอื่นๆ  
- มีลักษณะเปน One-stop Service - Non-
Stop Services  ( ตลอด 24 ชั่วโมง) 
- เปนตัวกลางในการรับจายเงินทําใหสามารถ
ขายสินคาใหใครก็ไดทั่วโลกโดยรับเงินเปน 
 E-Currency 
- เชื่อมโยงกับ Bank / แหลงเงินกู 
- เชื่อมโยงกับบริษัท Shipping 
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 4. การส่ังซ้ือสินคาที่
ไมสามารถ
ตอบสนองตอความ
ตองการของ
ผูบริโภค 

- การตอบสนองการสั่งซ้ือสินคาในองคกรขาดความ
กระชับ เน่ืองจากข้ันตอนการดําเนินงานมาก งาน
เอกสารมาก ฐานขอมูลไมสามารถเรียกใชงานได
ทันที 

e-Purchasing 
- มีการ update ขอมูลอยูตลอดเวลา ราคา
สินคาเปลี่ยนแปลงบอย 
- มีระบบฐานขอมูลในการวางคําส่ังซ้ือ ใหกับ
ผูผลิต 

5. ขาดชองทาง
กระจายสินคา / ขาด
ชองทางการ
ประชาสัมพันธ 

- สวนใหญอุตสาหกรรมเพชรไทยมีลักษณะรับจาง
ผลิต (OEM) จึงไมเห็นถึงความสําคัญของการ
พัฒนาทางดานชองทางกระจายสินคาหรือการ
ประชาสัมพันธ 
 

e-Marketing 
- เชื่อมโยงรูปแบบของเพชรกับเคร่ืองประดับ 
- เชื่องโยงกับกระทรวงพาณิชย  
- เชื่อมโยงกับกระทรวงการคลัง 
- สรางระบบการดําเนินงาน ดานการอบรม
บุคคลากรในการออกแบบสินคา ผลิตสินคาที่
มีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ประยุกตใชในกระบวนการผลิต และสรางตรา
สินคาใหเปนที่ยอมรับในตลาดโลก 

6. ขาดการนําเสนอ
ขอมูลในดานการ
เปรียบเทียบราคา
และคุณภาพ  

- สินคาที่ผูซ้ือตองการน้ันยังไมมีการเปรียบเทียบ 
รูปแบบ ราคาและคุณภาพของสินคาน้ันเลย 

e-Catalog 
- มีรูปแบบการเสนอราคา / ระบบเปรียบเทียบ
สินคา (ราคาและคุณภาพ) 
- มีรูปแบบของเพชรกับเคร่ืองประดับ 

7. ขาดความ
นาเชื่อถือของผูขาย
สินคาในตลาด
อิเล็กทรอนิกส 

- ปจจุบันมีเว็บไซตซ้ือขายสินคาในประเทศไทย
เปนจํานวนมาก ซ่ึงมีทั้งดีและไมดี ดวยเหตุน้ีการ
ซ้ือขายสินคาผานเว็บไซตจึงไมไดรับความนิยม 
- สินคาท่ีมีมูลคาไมสูงมากนัก มีมาตรฐานและมีตรา
สินคามักจะไดรับความนิยมและไดรับความเชื่อถือ
จากลูกคา 

e-Member / e-Profile 
- ผูใชงานสามารถกรอกขอมูลสวนตัวลงบน
ฐานขอมูลได 
- ผูใชงานสามารถดําเนินการแกไขขอมูลไดใน
บางสวน 
- ขอมูลที่ดําเนินการกรอกจะอยูในระบบของ
ฐานขอมูล 
- เชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางผูซ้ือและผูขาย 
- กําลังการผลิต / สมรรถนะกวาง ๆ  
- จัดทํา Data Mining เพื่อหาแนวทางใหลูกคา
กลับมาซ้ือซํ้า 

8. ปจจุบันขาดขอมูล
ขาวสารทางดาน
การตลาด 

- ไมมีศูนยรวบรวมขอมูลกันอยางเปนระบบ หรือมี
ขอมูลแตไม Update 
- ทางภาครัฐยังไมใหความสนใจทางดานการ
รวบรวมขอมูลที่เปนระบบ 
- เปนขอมูลที่หายาก เปนไปตามแฟชั่น บริษัทจึง
มักดําเนินการวิจัยดวยตนเองเปนสวนใหญ 
- ปจจุบันมีเว็บไซตซ้ือขายเพชรในประเทศไทยแต
ยังขาดการเช่ือมโยงทั้งระบบดาน Information ใน
อุตสาหกรรมเพชร 

e-Information 
- มีระบบขอมูลดานการตลาดที่แยกออกเปน
หมวดหมูชัดเจน 
- เปนศูนย Link ขอมูลดานการตลาดเพื่อเขา
ไปสูแหลงขาวสารที่สําคัญ 
- ระบบขอมูลขาวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่
สงเสริมใหลูกคาและผูประกอบการมาเจอกัน 

 
3.3 วิเคราะหขอมูล / ระบบ (Analyze system) 

หลักจากท่ีทําการศึกษาถึงความเปนไปไดทางดานการปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศแลวทางผูวิจัย
จึงไดดําเนินการถึงการวิเคราะหขอมูลภายในระบบเพื่อนําในสวนของ IT Function ตาง ๆ เขามาสูการ 
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 เชื่อมโยงกันภายในระบบ ดังรูปท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3: แบบจําลองธุรกิจของระบบการซื้อขายแลกเปล่ียนเพชรแบบออนไลน 

(Business Model of e-Marketplace)  
 จากรูปท่ี 3 แสดงถึงแบบจําลองธุรกิจของระบบการซื้อขายแลกเปล่ียนเพชรแบบออนไลนนั้นจะ 
ดําเนินการเชื่อมโยงระหวางผูผลิต (ผูคาเพชรกอน ผูคาเพชรเจียระไนและผูคาเคร่ืองประดับเพชร) และ ผูซื้อ 
(ผูเจียระไน ผูผลิตเครื่องประดับและลูกคา) โดยภายในระบบจะประกอบไปดวยการเชื่อมกันของของแตละ IT 
Function กลายเปนศูนยกลางของขอมูลภายในระบบ  
 ซึ่งหลังจากท่ีดําเนินการออกแบบจําลองของระบบแลวก็จะดําเนินการออกแบบความความสัมพันธของ
กระบวนการไหลของขอมูล(Information Flow) การไหลของวัตถุ (Material Flow) และระบบของ IT Function 
ภายในระบบเชิงลึกดังรูปท่ี 4 

 

Thailand Diamond Exchange
Online System (TDEOS)

ผูคาเพชรกอน

ผูคาเพชร
เจยีระไน

ผูคาเครือ่งประดับเพชร
ลูกคา

(End-customer)

ผูเจยีระไน

e-Member

e-Kimberley Process

e-Sourcing

e-Finance

e-Catalog
e-Purchasing

ผูผลิตเครือ่งประดบั

e-Information

e-Marketing

Thailand Diamond Exchange
Online System (TDEOS)

ผูคาเพชรกอน

ผูคาเพชร
เจยีระไน

ผูคาเครือ่งประดับเพชร
ลูกคา

(End-customer)

ผูเจยีระไน

e-Member

e-Kimberley Process

e-Sourcing

e-Finance

e-Catalog
e-Purchasing

ผูผลิตเครือ่งประดบั

e-Information

e-Marketing

รูปท่ี 4: การนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใชแตละสวนของระบบ e-Marketplace 
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  จากรูปท่ี 4 แสดงการนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใชในแตละสวนโดยเริ่มตั้งแตการสงวัตถุดิบจาก
แหลงวัตถุดิบไปยังพอคาคนกลาง ดําเนินการสงกันเปนทอด ๆ จนมาถึงผูบริโภค/ผูซื้อขั้นสุดทาย ซึ่งการสง
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑในแตละกระบวนการจะมีการนําระบบสารสนเทศมาเชื่อมโยงขอมูลจากศูนยกลางของ
ฐานขอมูล ยกตัวอยางเชน ผูสงวัตถุดิบท่ีตองการสงวัตถุดิบไปยังพอคาคนกลางจะตองมีการสงขอมูลไปยัง
ศูนยกลางขอมูลออนไลนโดยใช e-Kimberley และ e-Sourcing  สวนพอคาคนกลางก็จะรับขอมูลไดโดยตรง
จากสวนของ e-Sourcing, e-Profile ท่ีเปนขอมูลอยูในฐานขอมูลสวนกลางซึ่งผูท่ีเกี่ยวของในระบบสวนอื่นก็
สามารถเขามาดูขอมูลไดเชนกัน    
 3.4 การออกแบบโครงสรางระบบตลาดออนไลนตนแบบของกลุมผูคาเพชร 
 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ (The Object-oriented analysis and design techniques) เพ่ือ
สรางแบบจําลอง (Model) ระบบตลาดออนไลนของอุตสาหกรรมเพชรและเคร่ืองประดับเพชร โดยแสดงถึง
ลักษณะการเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูลและระบบการบริหารการตลาดดวยการจัดการฐานขอมูล ดังรูปท่ี 5 
 

 
 

รูปท่ี 5: ระบบการจัดการฐานขอมูลการซ้ือขายแลกเปล่ียนเพชรไทย 
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 จากรูปท่ี 5 แสดงระบบการจัดการฐานขอมูลของการซื้อขายแลกเปล่ียนเพชรไทย ซึ่งสามารถจําแนก
ประเภทขอมูลได 6 อยางดวยกัน คือ ขอมูลการซ้ือขายสินคา ขอมูลผูซื้อสินคา ขอมูลผูขายสินคา ขอมูลของผู
สงมอบ ขอมูลสินคาและขอมูลขาวสารตางๆ เก็บไวในฐานขอมูลเดียวกัน โดยท่ีแตละระบบสามารถดึงขอมูลท่ี
ตองการ ไดอยางถูกตอง สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งในปจจุบันการวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลเดียวอาจมี
ประสิทธิภาพในดานของการจัดการขอมูลท่ีนอย  ดังนั้นการรวบรวมขอมูลหลาย ๆ ฐานขอมูลเขาดวยกัน 
(Data Warehouse) ดวยการใช Data Mining ในการดึงขอมูลจากฐานขอมูลท่ีมีขนาดใหญ จะทําใหการนํา
ขอมูลในสวนของการบริหารจัดการความสัมพันธขอลูกคา นั้นสามารถนํามาใชงานไดเกิดประโยชนไดสูงท่ีสุด  
   3.4.1 ภาพรวมของระบบ (System Overview) 

ระบบและฐานขอมูลสําหรับอุตสาหกรรมเพชรไทย ในลักษณะ Web Based- Application และ 
เว็บไซดของระบบตลาดออนไลนท่ีมีอยูปจจุบันท้ัง Front-end และ Back-end ตองมีการจัดหมวดหมูของ
ขอมูลท่ีงายและ สะดวกตอการเรียกใชงาน การปรับปรุงและการบํารุงรักษา มีรูปแบบและ การนําเสนอที่
นาสนใจ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Dynamic Web page) โดยผานการเห็นชอบของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมเพชร เพ่ือใหสามารถใชงานไดตรงตามความตองการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

• ระบบการจัดหาวัตถุดิบ   

• ระบบสืบคนขอมูลภายใน website 

• ระบบการออกใบรับรองคิมเบอรล่ีโปรเซส 

• ระบบเว็บบอรด 

• ระบบขาวสาร 
• ระบบการนับจํานวนผูเขาเย่ียมชม 

• ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มี
ระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล 

• ระบบประชาสัมพันธ ผาน website และ e-mail 

• สามารถสราง ปรับเปล่ียน แกไข Link ได  
 

• ระบบการตลาด 

• ระบบการจัดซื้อ 

• ระบบ Catalog online 

• ระบบ shopping cart  

• มีการจัดระบบเอกสาร นําเขา ถายโอน 
และเชื่อมโยงขอมูลได 

• ระบบการชําระเงิน 

• ระบบแสดงความคิดเห็น  

• ระบบฐานขอมูลของผูประกอบการ 
หรือผูผลิต 

• อื่นๆ 
           

3.4.2 เปาหมายของธุรกิจ (Business goals)  
ความตองการในการเชื่อมโยงเครือขายของกลุมผูคาเพชร ท่ีใหความรวมมือและความสัมพันธ  

ซึ่งขอมูลขาวสาร สินคา บริการ และการชําระเงินถูกแลกเปล่ียน เมื่อตลาดนี้เปนอิเล็กทรอนิกส ศูนยกลางของ
ธุรกิจไมใชตึกทางกายภาพ แตเปน Network- based location ท่ีซึ่งผูซื้อ ผูขาย และหุนสวนคนอื่นๆ ใช
อิเล็กทรอนิกส ในการดําเนินธุรกรรมรวมกัน และ เพ่ิมชองทางการตลาด ผูมีปฏิสัมพันธกันนั้นไมเพียงแตจะ
อยูตางสถานที่กัน แตอาจจะไมเคยรูจักกันมากอนดวย วิธีของการติดตอระหวางกันหลายๆ ฝาย แมแต
ระหวางหนวยงานเหมือนๆ กัน ตลาดนฺทําหนาท่ีดูแลการทําธุรกรรมที่จําเปนรวมท้ังการโอนเงิน ตลาด
อิเล็กทรอนิกสนี้รวมไปถึง B2C, B2G, company centric, C2C และ  B2B ดังนั้นในกระบวนจําเปนจะตอง
ดําเนินการแจกแจงถึงรายละเอียดของแตละฟงกชั่นท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการระหวางระบบการ
ติดตอซื้อขายกับผูใชระบบ ดังตารางท่ี 2 
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 ตารางที่ 2: ความตองการขั้นพ้ืนฐานของฟงกชั่นตาง ๆ ท่ีอยูในระบบบริหารการตลาด 
Functional Requirement 

System: การจัดหาวัตถุดิบ 
(e-Sourcing) 
Module: แหลงจัดหาวัตถุดิบ
เพชรกอน 
Objective: เพื่อเชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูล/แหลงขอมูลสําหรับ
สืบคนแหลงวัตถุดิบท่ีสําคัญจาก
ผูคา 

     ในการดําเนินการซ้ือวัตถุดิบเพชรกอน ผูซ้ือ/ลูกคาตองการถึงรายละเอียดและแหลงที่มา แหลง
วัตถุดิบท่ีเปนตลาดเปด (Open-Market) ของเพชรดิบ เพื่อที่จะสามารถเลือกแหลงวัตถุดิบท่ีมี
คุณภาพเปนไปตามความตองการของผูซ้ือหรือลูกคา  โดยจะมีรายละเอียดเหลาน้ีได ดังน้ี 

• ฐานขอมูลแหลงวัตถุดิบของผูประกอบการ 
• Link เชื่อมโยงกับฐานขอมูล/แหลงขอมูลสําหรับสืบคนแหลงวัตถุดิบท่ีสําคัญ 

• กระบวนการดานการจัดสงพัสดุภัณฑ 

• ชื่อเสียงของแหลงวัตถุดิบท่ีเปนที่ยอมรับ 

• ชนิด / สี / เกรด / ขนาด ของวัตถุดิบท่ีมักจะพบอยูในแหลงวัตถุดิบ 

• สําเนา Kimberley Process Certificate 

• Linkเขากับฐานขอมูลในสวนอื่น ๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน,สมาคม
ผูประกอบการเจียระไนเพชร, กรมศุลกากร,กรมการคาตางประเทศ เปนตน 

    ดังน้ัน การสรางฐานขอมูลแหลงวตัถุดิบน้ีจะเปนการเช่ือมโยงฐานขอมูลกันระหวางแหลงวัตถุดิบ
จากเหมือง ไปสู พอคาคนกลางท่ีคาขายเพชรดิบเพื่อสงตอมายังโรงงานเจียระไนอีกทอดหน่ึง 

System: e-Kimberley Process 
(KP) 
Module: การเชื่อมโยง
กระบวนการขอข้ึนทะเบียนเปนผู
นําเขาและสงออกเพชรที่ยังไมได
เจียระไน 
Objective: เพื่อทราบถึง
กระบวนการไหลของขอมูลใน KP 
และสถานะในการนําเขา-สงออก
วัตถุดิบเพชรกอน  สําหรับ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
ภาครัฐเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     เปนระบบในการชวยอํานวยความสะดวกในการเช่ือมตอระหวางการคาตางประเทศ กับ กรม
ศุลกากรในการขอ Kimberley Process Certificate  ซ่ึงในปจจุบันผูประกอบการไมทราบถึงการ
ไหลของขอมูลของ Kimberley Process โดยจําเปนจะตองมีรายละเอียดของระบบดังน้ีระบบการ
นําเขาเพชรที่ยังไมไดเจียระไน ตามกรอบความตกลง Kimberley Process 

• ระบบการยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเปนผูนําเขาเพชรที่ยังไมเจียระไน  

• ฐานขอมูลรายชื่อผูข้ึนทะเบียนเปนผูนําเขาเพชรที่ยังไมเจียระไน 

• ระบบการสง Invoice และเอกสารทางการคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

• ระบบการแจงการออก KP Certificate ใหกรมการคาตางประเทศ 

• ระบบการแจงขอมูลการนําเขาเพชรที่ยังไมไดเจียระไนแกกรมการคาตางประเทศของผูนําเขา 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสมาคมผูประกอบการเจียระไนเพชร  

ระบบการสงออกเพชรที่ยังไมไดเจียระไน ตามกรอบความตกลง Kimberley Process 

• ระบบคํารองขอหนังสือรับรองการสงออกเพชรที่ยังไมไดเจียระไน (KP Certificate) 

• ระบบแสดงหนังสือรับรองการสงออก (KP Certificate) แกผูสงออก และระบบการแจงการ
ออก KP Certificate ใหประเทศที่นําเขาทราบ 

• ระบบการแสดงของฐานขอมูล KP Certificate ที่สามารถแสดงตอกรมศุลกากรของผูสงออก 
System: e-Finance 
Module: การเชื่อมโยงระบบการ
จายเงินระหวางผูซ้ือและผูขาย 
Objective: เพื่อสรางระบบ
ฐานขอมูลทางดานการเงินใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

เปนระบบในการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่สําคัญทางดานการเงิน โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

• สามารถแนะนําแหลงขอมูลทางดานการเงินที่สําคัญอื่น ๆ เชน ศูนยขอมูลแนะแนวครบวงจร 
website ของสถาบันการเงินอื่น ๆ  

• การบริการเปนลักษณะของ One-stop Service  

• ทางธุรกรรมทางดานการเงินเปน  Non-Stop Services บริการโดยไมมีวันหยุด ( 7 วัน ตลอด 
24 ชั่วโมง)  

• มีระบบตัวกลางในการรับจายเงินทําใหสามารถขายสินคาใหใครก็ไดทั่วโลกโดยรับเงินเปน e- 
Currency 

System: e-Purchasing    เปนระบบที่ออกแบบเพ่ือลูกคาองคกรแตละราย ชวยลดเวลาและขั้นตอนในการดําเนินการ 
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 Module: การเชื่อมโยงระบบการ
จัดซ้ือของผูซ้ือและผูขายวัตถุดิบ
และสินคา 
Objective: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การส่ังซ้ือวัตถุดิบท่ีสามารถ
ตอบสนองตอความตองการ 

ตั้งแตการส่ังซ้ือจนถึงข้ันตอนของการอนุมัติ โดยท่ีสามารถติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและอนุมัติ
การส่ังซ้ือโดยไมตองใชกระดาษ 

• เปนระบบฐานขอมูลที่จะวางคําส่ังซ้ือใหกับผูผลิตเพื่อนําคําส่ังซ้ือไปสูกระบวนการผลิตแบบ 
Make to Order ซ่ึงผูผลิตสามารถเรียกดูฐานขอมูลไดสะดวกยิ่งข้ึน 

• ลูกคาเปนผูเลือกผลิตภัณฑและจํานวนการส่ังซ้ือสินคาจาก e-catalog 

• การ Print out ของระบบในดานของเอกสารหลักฐานการส่ังซ้ือ 

• มีระบบที่ Link เขาไปสู e-Finance / ระบบการชําระเงินผานธนาคาร 
 

System: e-Marketing 
Module: การสรางเครือขาย
ความสัมพันธซ่ึง ขอมูลขาวสาร 
สินคาของผูซ้ือและผูขาย 
Objective: เพื่อเพิ่มชองทางใน
การกระจายสินคา 

   เปนระบบตลาดออนไลนทีมุงเฉพาะเจาะจงลงในอุตสาหกรรมเพชรและเครื่องประดับเพียงอยาง
เดียว ลักษณะการซื้อขายภายในเว็บผูซ้ือผูขายจะสามารถตอรองราคากันได โดยผูขายเสนอราคา
สินคา จากน้ันผูซ้ือมีสิทธิที่จะตอรองราคา จนกวาจะไดราคาที่ทั้งสองฝายพอใจ 

• เปนระบบที่ชวยใหเกิดการเช่ือมโยงเขากับแหลงกระจายสินคาที่มีชื่อเสียง 

• เปนระบบเชื่อมโยงกับกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยและ BOI 

• ในระบบฐานขอมูลจะตองมีการแสดงถึงการนําเพชรเขามาเชื่อมโยงกับเคร่ืองประดับไดอยาง
เปนรูปธรรม 

• ตองการใหผูสงออกบริการดานการสงมอบใหรวดเร็วและตรงเวลาที่สุด 
        เครือขายของการรวมมือและความสัมพันธ ซ่ึง ขอมูลขาวสาร สินคา บริการ  
        และการชําระเงินถูกแลกเปลีย่น 
 

System: e-Catalog 
Module: การเชื่อมโยงระหวาง
พอคาเพชร/ผูขาย/ผูผลิต
เคร่ืองประดับและผูบริโภค 
Objective: เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพใหกบักระบวนการ
ส่ังซ้ือสินคาใหกับองคกร 

การติดตอธุรกิจกับลูกคา(B2C) สามารถเช่ือมโยงไปสูระบบส่ังซ้ือออนไลน สรางประโยชนใหแก
องคกรไดอยางมหาศาล และรวมถึงยงัสรางคุณคาใหกับงานจัดซ้ือไดอยางมากมาย จะตองมี
รายละเอียดดังน้ี : 

• แสดงสินคาและรายละเอียดของอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

• Mini Web 

• เปรียบเทียบสินคา             
       ระบบส่ังซ้ือออนไลนจะชวยใหหนวยงานจัดซ้ือกลางขององคกรยังคงสามารถ    รวมศูนยการ
บริหารควบคุมขอมูล และรูปแบบการวางกลยุทธสําหรับการจัดซ้ือจัดหา รวมถึงการเจรจาตอรองไว 
โดยใหแตละหนวยงานอื่นๆ สามารถดําเนินการส่ังซ้ือสินคาไดดวยตนเอง โดยสามารถเลือกสินคาท่ี
ตองการจากแค็ตตาล็อคออนไลนที่แสดงขอมูลสินคาที่ฝายจัดซ้ือไดคัดเลือกผูขายและตอรองราคา
ไวใหแลว   

System: e-Member / e-Profile 
Module: ขอมูลจําเพาะของผูผลิต
หรือผูประกอบการ 
Objective: เพื่อเปนการแสดงถึง
ประวัติ/คุณสมบัติของ
ผูประกอบการ หรือรายละเอียด
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความสามารถของการดําเนินงาน 

      เปนระบบของการบันทึกขอมูลจําเพาะของในดานตาง ๆ ของผูผลิตเพื่อใหผูซ้ือหรือลูกคาเชน  
หมายเลขทะเบียน ประวัติบริษัทโดยยอ ความสามารถในกระบวนการผลิต  รางวัลที่คอยไดรับ 
มาตรฐานที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานเอกชน เพื่อสรางความนาเชื่อม่ันแกบริษัท  อีกทั้งเพื่อ
ความสะดวกในการ link ฐานขอมูลตาง ๆ จากหนวยงานหน่ึงไปอีกหนวยงานหนึ่ง เพื่อนํามาใชงาน
ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว และมีรายละเอียดดังน้ี 

• URL Address ของผูผลิต 

• ชองการบันทึกขอมูล 

• มีรหัสเพื่อใชในการ Login ภายในระบบเปนของตนเอง 

• ชองการสืบคนขอมูล / แกไขขอมูล 
Data mining ของการจัดการความสัมพันธของลูกคา โดยสวนขอมูลตาง ๆ สามารถทําการกรอก
ขอมูลลงบนฐานขอมูล แกไขขอมูลและสามารถบันทึกอยูในฐานขอมูลได 
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การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 4. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยพบวาระบบการเชื่อมโยงขอมูลทางดานการติดตอคาขายแลกเปลี่ยนดวยระบบ

ตลาดออนไลน (e-Marketplace) นั้นจําเปนจะตองมีระบบ IT Functional จํานวน 8 ระบบดวยกันคือ 
e-Sourcing, e-Kimberley Process(KP), e-Finance, e-Purchasing, e-Marketing, e-Catalog,  
e-Profile และ e-Information เพื่อใชเปนศูนยกลางของขอมูลท่ีเชื่อมโยงระหวางการซื้อขายแลกเปลี่ยน
ระหวางผูซื้อและผูขายเพชรภายในระบบ เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วและยังทําใหตนทุน
ทางดานการดําเนินงานลดลงจากในการดําเนินงานที่เปนอยูในปจจุบันและมีผลประโยชนดังนี้ 

1) เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเชื่อมโยงดาน Information ที่สัมพันธกัน 
เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงภายในอุตสาหกรรมเพชรอยางเปนระบบ  

  2) เปนหนทางที่นํามาสูการสราง / พัฒนาตลาดซื้อขาย ใหเปนศูนยกลางทางการคาได 
การตอบสนองตอการขายที่สามารถแทนการติดตอคาขายกันโดยตรง ที่มีลักษณะแบบผูขายหลายๆ
คน ไปยัง ผูซื้อหลายๆคน (Many to Many) ที่สามารถดําเนินการได 24 ชม.  
 ในการพัฒนาและวิจัยตอนั้น อาจจะทํารูปแบบของระบบดึง (Pull system) เปนการรองรับตลาด
ของลูกคาที่เปนงานส่ังทําหรือในลักษณะ Make to order โดยใชปริมาณที่ลูกคาตองการ เพื่อทําการ
ผลิต 
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